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UET 	Ln VEL3Er.kw.1", 1..150 ESPLRMATISTA (V.L.E.)
estis fondola en la jaro 1908•a, dum ia Dresdena
Universiraa Kongreso de Esperanto. Gia organo, la
Segetorano" estis fondnia en la jaro 1914 3. La
otlzo por VLE 	'  ' obonprigo por ia „Vr.:reinr.
no" estas identaj. La „Vegetarano" aperas du
onate, do gesfoje en , jaro.

La celo de VLE estas, dinvast!gl Esneranton
Inter Ia Yeoetaranoj kaj Veaeiarismon Inter la .oP

oKY perantietol. Krome, danke al nia internacia helpa
lingvo, j.9 volan helpi kaj antaŭenpull la Interna•
dan vegetaren movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranol 	 ĉiuj landoj.

Fine, nia tipo volan kunigi aron da homoj, kiu!
interkonsente komplotas kontraŭ ĉio malbona kaj
kiuj subtenns Interne je lo Esperanta movado la
eilkon nivelon de nia komuna volo.

Landaj sekretarioj prizorges informojn, enkas-
Igas koltzojn, propaganilas kaj tradukas, se ()por•
tune, artikolojn el nia organo por naciaj perenc-
celaj eldonajoj,

Le lenerala sekretario kaj kasisto de "LE est-
os nuna 1. lonesku•Kapatzana. — Buknroltg, V
Str. Dr. Istrate 10. Tc'lef. 3-24.72, kamenaj°.
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VEGETARAN 0
Dumonata revuo por vegetarlsmo kaj parenccelaj Ideoj

Redaktoro : I. lonesku•Kapatzana, Bukure.;lo V, Str. Dr. Istrate 10, Rumanujo

SWEEA rriUltie
Rigarclante la homon kaj la idon

.sian, Ia materialigo de la ideoj siaj,
ni tuj povas senti la econ de la for-
mihon -ta estajo : la supera homo.

Por per si rigardanto, por kotrall-
Lilo de la aprioriaj konceptoj, estas
pli facile prijulii objektive tiun ĉi
tenon.

Multaj estas tiuj, kiuj pridiskutis
kaj verkis pri li-temo, sed rni re-
terios la vidpunkton de la plej ĉef-
aj pritraktinto,j, kaj laŭ mi, plej lefa
kvankam ne la plej prava, estis Fr.
Nietzsche, kun sia fama verko „Tiel
parolis Zarafustra".

Mi konsideras Nietzsche-n kiel
plej ĉefan batalanton por tiu li ideo,
lar li estas sola kiu kuradis kon-
traŭstari la malnoviliintajn filozoilujn
de sia tempo kaj la vidpunkton de
-liuj siaj antariuloj, tin direkte, ko-
mencante kun Kristo ĝis la filozof-
aro de la X1X-a jarcento.

Sed, ne nur Nietzsche estis pi-
oniro kaj pt ofeto de la nova homo.
El Kristo, kies filozofio-kontrailulo
estis Nietzsche, profetis la superan
homon, lar kio ja signifas la pri-
mitiva kristanismo ol peno sugesti
al la amasoj la superecon de Ia
"homo? Ke post 2000 jaroj de ekle-
zia-kristanismo la primitiva mal-
sukcesis grandskale kaj la falAigita,
la adekvatigita al la interesoj de la

subpremantaro, subpremanta
clogmo, simila al tiuj kontralistaritaj
de Jesuo Kristo ; dum multaj jar-
centoj faridis inkvizicia, pro tio tute
ne kulpas Kristo kaj nek la de li
profetita filozofio, Car se li mem
estus veninta inter sia post 2-3-5 ce-
nt jaroj posteularo, la gvidantoj de

!alŠigita kristanismo estus pritrak-
tinta lin tute simile, se ne el pli
malmilde ol estis traktita de la ro-
mana paganaro.

Sed samtempe kun la ekCiermo
de la nietzsche-a ideo pri supera
homo, neniam realilonta tiel kiel ĝin
revis Nietzsche : nihilista, nihil-
'sta laŭ nenieciga vidpunkto. [do
de la kristana suhpremantaro. grafo
Lew Tolstoj, kiel nova Kristo, kiel
enkorpi b -a boneco de la Kristo-
spirito, ievilis kontraŭ la falligita
kristanismo, sed ne por ĝin detrui
kiel provis fari Nietzsche, sed por
purigi ĝin de I- malpuraĵoj kolekt-
iĝintaj en ĝi dum pli ol 1900 jaroj.
Kompreneble, ke la laboro de Tol-
stoj estis titana, sed tion kion Ni-
etzsche ne sukcesis nun kaj tre
verŝajne nek estontece, sukcesis
Tnlstoj kaj per li la primitiva krist-
anismo.

Mi ankorai'l ne sukcesis ckscii pri
iu kiu vivadis laŭ la konceptoj de
Nietzsche, realigi per si la superan
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homon, kiun Zaralustra profetis. Tio
ja estas kornprenebla, ĉar kion
ni volas resti el la homaro, se ne-
nio boaa en ĝi estas kaj do kion ni
volas resti el detruenda domo ?

Fr. Nietzsche estis atititekto kiu
revis novan domegon, bela, solido
konstruita kaj tute perfekta, por tion
realigi li komencis per detrui la mal-
novajojn. Li ne estis erarulo, li pen-
sis tre logike, ni detruu la malnov-
econ ; jes ni detruu, sed kio restos?
Bonvoiu detrui ĉion laii Nietzsche
kaj vi tuj trovos la respondon : res-
tos absolute nenio, eĉ mem la ho-
mo nc plu ekzistos.

Mi admiras la ideon de Nietzsche,
mi admiras la iclon de l'Iia koncep-
to, Zaratustran, vere tre energia ulo,
tre fantazia kaj kio estas plej rimar-
kinda, tute ne konfida je" homoj
kaj malgraŭ tio ankoraii ne sukces-
into realigi la superan homon. Ni tu-
te ne pensas postuli tion kion pos-
tulis la popolo de Zaratustra, la„su-
peran homon.„igi nin similaj al tiuj
homoj de Ia fin mondo !, por ke ti-

n konsideru likvictintaj rilate
I •iipera homo!"

Ne, tute ne, ni volas nur solan
fakton, objektive pridiskuti tiun-ĉi
tre interesan temon.

Ni ne volas aserti, ke lbsen estis
pli grandvalora en Ia solvo de
problemo, ĉar li sukcesis almenaŭ
sur scenejo, doni al homoj la su-
peran homon; ni ankaŭ ne asertos
ke Tolstoj estas pli supera, ĉar suk-
cesis refreŠigi la ideon de supera
homo el la kristana vidpunkto. Tol-
stoj, same kiel Nietzsche kaj multaj
aliaj, estis nur revulo kaj ne mem
realiginto de sia revo, sed la am-
baŭ, Nietzsche kaj Tolstoj penis
mem realigi tion kaj ke Ia rezulto
de la unua estis fini sian vivon en
frenezulejo kaj de la dua forkuri
de sia hejmo, je la fino de la vivo,

fore, fore, tien kie la revo estu re-
aligonta, tio estas eble Ia deziro de
la hazardo ĉar ili kuraĝis provi an-
tailirigi la evoluon de la homaro..

Dum tiu-ĉi longa periodo krist-
anisma, multaj, eĉ multegaj estis
tiuj kiuj revis la superan homon,
oni devus verki milpallajn librojn ? ,
entenante la historion de fini rev-
uloj kaj de iliaj revoj, sed notincla
restas nur la peno ilia, ĉar same
kiel homo ne similas al homo, la
konceptoi de tiuj revintoj pri la
supera homo ne similas inter ili.
Se grafike ni studus la evoluon de.
la ideo pri superahotno, ni tuj vi-
dos, ke ĝi evoluis ne suprenirante,.
sed onde kun la tendenco- en la.
lastaj durniljaroj iri pli kaj pli su-
pren.

La ideo kaj la provo realigi la
superan homo- n, komencas ek de
la krei4o de I' homo,-kompreneble.
ke . en la komenco tiu ideo estis
nur instinkta kaj tute senkonscia-,,
sed ĉar la celo de la vivo estas
krei la perfektecon, ankaŭ en la•
homo troviCjas tiu celo.

novepoksignanto, ĉiu filo-
zofo kaj profeto de nova epoko
progreso, estas alportanto de no-
va briko je konstruado de ĉi-do-
mego : 1(7 supera homo,

Brahmao, Budao, Zoroastro.,.
Konfuciuso, Moseo, Pitagoro, So-
krato, Plato, kristo; la grandaj el-
trovantoj, verkistoj. sciencistoj,.
tefinikistoj kaj filozofoj estas nenio-

alio ol pioniroj, kunkreantoj de la
superahomo. Sed superaho.mo ne
signifas limitigulo, bigotulo aŭ a-
priorulo, li signifas lar4horizont-
emulo, kunfandililo de tia pro-
greso, Cu morala, Cu fizika kaj pro•
tiu manko, mi eC . ne nomos la 4is•
nun cititajn ol pioniroj de la ideo
de superahomo,. tre malmultaj est-
ante inter ili veraj superahomojj.
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•Mi ne parolas en Ia nomo de ia
koncepto, de ia kredo, mi parolas
nur je la nomo de objektiveco, mi
mem kaj la kredo mia estante tiaj.

Kiel mi jam diris pli suprP. la
ideo kaj la provo realigi la superan
:homon, staras mem en la vivo kaj
estas tute sendependa de nia volo,
la vivo pli aŭ malpli frue nepre
realiĝante ĝin, ĉar ja la vivo estas
la plej granda artisto, kiu tiam
kiam vivformo malsukcesis, ne for-
lasas ĝin, sed provas alian vojon
por estu finefektivigita la celo.
Tio ekzemple okazas nun, la vivo
provas krei perfektan homon, tio
ne estas ebla, tiam ĝi kreas indi-
viduojn, inovadojn kaj en ili la vi-
vo enigas la bernion de la super-
eco. Ĉar kio ja estas la fanatikeco
de la adeptoj de la plej diversaj
kredoj, alio ol akuta elniontraclo
de la neceseen de la deziro de
1' vivo evolui.

Ni provu analizi la tendencon de
la nuna vivo; ĝi estas rcakcia, sed
nur la aprioriuloj povus imagi, ke
lia tendendenco sukcesos. Ekzistas
neŝanĝebla leĝo, ke: ju pli la te-
roro regas, des pli la- deziro viv-
adi tute libere, estas pli granda kaj
.evidenta. Ne nun kaj nek post dek
jaroj oni rimarkos, ke la vivo est-
as jam 1 Inĝinta si,, evoluon, sed
-tio okazos nur tiam kiam la ĝene-
rala situacio estos taŭga por tio.

La supera homo ne kreiĝos en
la plej demokrataj ŝtatoj, el la plej
kIeraj farrilioj, sed li kreiĝos tie
kie la vivo donos la plej grandan
eblecon al inclividuo por ke li har-
• iĝu kaj disvolvu sian spiritkapa-
blecon, la sama aferO okazos kun
la postmorgaŭa supera ŝtato, kre-
.ota de la superaj homoj.

Sed ĉu la supera homo vivados
en socio, en ŝtato organizita ? ĉu
li vivados simile al nuna homo ?

kaj finfine kiel aspektos tiu supera
homo ?

Respondi al tiuj demandoj ne
estas tiom malfacile, kiom delikata
kaj tio pro la idioteco kaj ignoreco
de la nuna registaro kaj speciale
de ilia cenzuristoj, ĉar kiam pres-
kaŭ nenie ne plu estas eble paro-
li kaj verki libere, des pli delikate
estas paroli pri supera homo, kiu
neniam ekzistos sen libereco.- Sed
ni ne timu, ni ja parolas lingvon
internacian, lingvon parolota de la
morgaŭa supera homo, kaj feliĉe,
mi pensas ke malmultaj estas la aĈ-
ulaj perfiduloj inter ni. Do, ni li-
bere parolu pri supera homo.

La supera homo vivados en Sen-
leĝujon - t.e, socio sen leĝoj - sed
ĉu socio sen leĝoj estas socio ?
Kompreneble ke ne, sed ĉu la su-
pera homo bezonos leĝojn, leĝojn
kiuj prostituas la homojn, kiuj sklav-
igas kaj idiotigas la homan spiriton?
Ne, tute ne, ĉar kio ja estas la nu-
naj kaj la estontecaj „leĝoj" faritaj
de homoj, alio ol sanktigo de la
rajto de l' plej maIkuraĝaj ŝtelistoj
ka) friponoj forŝteli „oficiale" t.e.
per aprobo de la forŝtelitoj, la la-
boron de la plej laborernaj, kaj ti-
am, ĉu leĝoj estas tiuj ? De nove
ni respr, —Ins n e, tiuj ne estas le-
ĝoj, sed nur malhelpiloj de la li-
bera evoluo homa.

Kaj kio estas mem la ŝtato alio
ol hibrideco de alie esprimataj rab-
ideoj ? Sed ĉar la supera homo ne
bezonos tiajn „sanktajn" celojn, ki-
aj tiuj de hibridecido, li pure kaj
simple forigos ilin.

La Ŝtato en kiu vivados la su-
pera homo estos tiu natura, la tiel
nomita : Terglobo.

La civitaneco de tiuj homoj est-
os tiu senŝtateca.

La supera homo tute ne vivados
simile al la nuna, ĉar kiel ni pov-
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us imagi homon superan, kiu estu
sol tara kun la teroro flanka de la
rez staro dia-ajna; kiu subtentt tiujn

j •jn, kiuj ekzistigas la 4taton ?
_a plej grava karaktereco de la

supera homo estos tio ke li real-
igos Ia grandan naturan lelon : ne
mortigu! Se li estos pacarnanto
kial li militservus, se la militservo
signifas subteno de la milito, sub-
teno de la plej abomeninda kaj
harbara homa sento.

Kial la supera homo farus la sa-
mon kion faras iuj idealistoj-fan-
faronoj nunaj, vivadi simile al la
antaŭ dekmiljara homo, mortigi la
estajojn vivantaj sur la tero, en 11
aero kaj en la akvo, por ke poste
li per la kuiristo prepari ĝiajn ka-
davrajojn per la plej ekscitigaj ko-
dimentoi, dum la tero ebligas al li
kulturigŭ din kaj havigi, al si la
plej bongustajn kaj nutrajn frukt-
ojn kaj legomajojn ?

Kial li futuadus per tiu kutimato
subtenante la Ittaton kaj •montrante
sin malkapabla esti virta kaj ne
katenita de la sklavigaj tenoj de la
kiltimatoj?

Kial li drinkus, per tio li C iarn
estante je la kapricaj de tiuj pro-
fitemtiloj kaj per ĝi montrante mai-
kapablecon kaj infarnecon homan ?

La krei0onta lionin ne estos tia
retarajo da artifikeco kiel estas la
nunaj eivitanoj, la karaktereco ide la
estontulo estos : Logikeco, rac o kaj
pensado.

La aspekto de la supera homo
estos tiu de respegulant;', de l'na-
turaj leĝoj. La naturo estas simpla
kaj samtempe komplika, arta kaj
senantaŭjuĝa, tiel do estos ankaŭ
la supera homo.

La supera homo kreos sian pos-
teularon tute konsc'e, la prokreado
por li ne estos dezirvolupto, re-
zulto de la eksciteco sekvanta 1a

ebriegado, sed ĝi estos nur simpla
kaj natura akto necesa por daŭrigo
de Ia speco superhoma.

La teraj metioj de la supera ho-
mo estos tiuj de frukt- kaj terkul-
turistoj kaj la nunaj noblaj metioj
kiuj estas konsiderataj malnoblaj,
pro . la nura fakto, ke profesie ili
estas detruigaj la spiriton kaj san-
staton de la individuo, tiu tempe
estos taksataj je ilia alta valoro de
kunhelpbiloj al pli suprenirigon de
la superhoma evoluo. La homo de
la estonteco vivados en lumajn do-
mojn, higiene konstruitaj kaj en
4ardentirbojn, nun preskaŭ nenie
tiaj ekzistantaj:.

La superaj. homoj ne estos skla-
voj de la aliaj, sed nur liberaj, kon-
sciaj subuloj al nur naturaj leĝoj.
(Naturaj leĝoj ne signifas sklavig-
iloj, sed nur aliel esprimita la na-
turan instinkton vivadi harmonie
kun la tuto.)

La estonteculoj ne plu fosos la
teron por eligi el ĝi feron kaj ali-
ajn mineralajojn, per kiu li fabriku
armilojn mortigajn, sed li uzos ti-
ujn elfosajojn por fabriki ilaron kiu
liberigu lin el la sklaveco de la
bestoj, redonante al ili la tutan
eblecon reiri ilian vojon evoluan;
li uzos tiujn por havigi al si kaj
al siaj kunfratoj, kiuj laboros por
pliperfektigo de 1a scienco je la
servo de l'homaro,pliperfektan nu-
trajon.

Kaj sur la forigota rubajo de la
nuna falŝa kaj putra eivilizacio, la
nunaj konsciaj pioniroj de la plej
diversaj ideoj kaj konceptoj, la sen-
konsciaj sciencistoj kaj artistoj kiuj
laboras nur por l'a scienco kaj ar-
to, glatigas kaj pretigas la grundon,
por ke la venontaj generacioj nas-
ku la superan homon ĝuonta pli
belan kaj perfektan vivon.

1.. IONESKU- KAPATZANA
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Raporto de la sekretario al la fakkunveno
vegetara en Stockholmo

Karaj gesani'deanoj,
Malhelpata de la financa siluacio

ĉeesti kun vi la XXVI-an, kun
granda bedaŭro mi devas nur sen-
di raporton.

AnTaŭ ke mi skizu al vi la mal-
facilajojn tra kiuj devas barakti la
I.V.L.E. kaj per ĝi ankaŭ mi, per-
mesu al mi, karaj saincelanoj el
multaj landoj de la terglobo, saluti
vin kaj deziri al via fakkunveno ve-
getara, la plej grandan sukceson
kaj efikan laboron !

Kvankam havinte multan laboron
et pli antaŭe, leginte la artikolon
de nia kara sarnideano Bilnernann,
pri la malfacilaĵoj kun kiuj li de-
vis batali en la lasta tempo, mi
pensis ke estus pli facile por la
Ligo, se ĝi troviĝos en lando kun
pli malalta valuto kaj iom malpli
malhelpata de la dekstra teroro.
Sed la hejma kalkulo neniam si-
milas al tiu el la , fojrejo. La teron)
ankaŭ en mia lando estas same
tiel granda kaj la financa
faribis tia, ke la malfacilaĵoi pro-
gresadas pli kaj pli.

Mia intenco estis el la momenta

preno sur mi de la redaktado de
„Vegetarano" kaj adrninistrado de
I.V.L.E., kiel eble pli plibonigi
direkto la revuon kaj la ligon, kaj
mi pensas ke tiudirekte la samide-
anoj, nenion povas riproĉi al mi.
En la unua tempo de la transpreno
de l'redaktado kaj 	 administrado,
„Vegetarano" aperis en ni 1 ekzem-
pleroj por povi estu sendita al eitij
iamaj abonintoj kaj al Ia gazetoj ;
nun „Vegetarano" estas sendata al
600 persanoj, inter kiuj nur en Ia
lasta tempo estas 150, kiuj petis
ĝin, krom tio oni sendas 250 ekz.
interlanf4e, do la nuna elcionkvanto
kompare al tio de la antaŭaj jaroj
estas preskaŭ duobla.

La revuo kaj la ligo, nun akre
devas lukti kun la morala kaj finan-
caj mallielpajoj. En la lasta tempo
nur el preskaŭ tre malmultaj landoj
estas ebla la enspezo de la kotizoj
kaj el tio de kie estas ebla la for-
sendo de mono, la samideanoj ne
parYas pro ne havo.

Ci-malsupre ni prezentas al vi la
provizoran bilancon de la I.V.L.E.
farita je la 27-a de julio 1934 :

Sumoj en germanaj markoj 	 Ŝuldo 	 Havo

Saldo laŭ ,Vegetarano" XVI-a. 2-3
Kot'zoj kaj donacoj ( 15-a VII. 1933-27.VII.1934 ) 	 407.80
Preskostoj por la revuo

(Nroj 2-3, 4, 5, XVI i.1,2,3-4.XVII-.j.) 367.50
Afranko pnr la revuo (sen la Nro 3 4) 158.75
Ĝeneralaj elspezoj ( leteroj, p k. kaj

doganelspezoj por la transporto de l'ariiivo) 	 35.25
Saldo (malhavo de la Ligo)
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Efektivaj 	 kontoj : Ŝuldo havo
šuldo al la kasisto 153.70
šuldo al U.E.A. 20.- -

ee landaj 	 sekretarioj 20.- -
Saido (malhavo) kiel ĉi-supre 153.70

173.70 173.70

1
1 El multaj

Do, kiel vi vidis la afero tute ne
bone marŝis rilate la elspezojn, oni
elspezis deficite 153.70 Rm, kiu
turno estis kovrita de mi.

Krom tio, estis fondita la bibli-
oteko .Vegetarano" el kiu jam a-
aperis „La influo de la vegtarismo
ai Ia socia kaj morala progresado"
aiiaj numeroj estante baldaŭ aper-
ontaj. La nuna numero aperas 24
palajn kaj la 2 monata malfruo
estas la sekvo de rrimedrnanko.
Tial mi proponus al Kiuj kon-
sciaj samideanoj :

Estu kreata fondus° por ekvili-
brigi la budeton de la Ligo.

	A	 •ng U .10

inter la 26-a-30- a de Julio
okazis en Lonciono la kongreso de
la 0 1nternacio de Militkontrailulor
Tiu-Li kongreso devis okazi en Ne-
derland°, sed en tiu lando oni (lin
malpermesis. Nia Ligo sendis al la
kongreso la jenan salulleteron :

Al la
Kongreso de la Internacin de Mi-

	iitkontrailuloj	 LONDONO
Karaj samideanoj,
Karaj samcelantol,
Karaj gehom.fratoj,
La mondo trapasas gravan kri-

zon. Ia teroro regas ĉie, la pac-
amantnj plenigas la malliberejojn,
la Oishieraŭaj amikoj forlasas
perfidas nin kaj tre malmultaj re-
stas tiuj kiuj daiiras labori pace
por 13 pic o.

La kunvenintoj en S:ockholmo,
redaktu cirkulerOn al la abonintoj
kaj ricevintoj de la revuo, per kiu
estu ĉiaj inviiataj pagi sian koti-
zon kaj varbu novajn abonantojn.

Por efektivigo de la unua pro-
pono la subskribanto donacas 50
Rrn. (per kiu sumo estas parte ko-
vritaj la elspezoj por la nuna nu-
mero), krom tio mi rezignas al 53.
70 Rin. el la ŝuldo de la Ligo al
mi.Esperante ke ĉiu samideano
komprenos la neceson de nia Li-
go kl.j revuo ĝuste nun kiam te-
roronclo envolvis Ia tutan terglobo,
ni atendas ilian helpon.

landoj
La I. V.L E. hai per gi la tut-

monc1,7 konscia vegetaranaro, tute
konscia pri la teruraj malefikoj
por Ia homaprogreso, okaze de
novarnilito,
Salutas vian kongreson,
Salutas ĉiujn kongresanojn,
Sendas fratajn salutojn al ĉiu/
”konscienc-objektoroj", troviganta
en 1(7 malliherejoj burgaj aŭ ekzit.
lejoj siberiaj kaj apud vi konsi
derigas ĉiam preta kontraŭstar -
ĉia-ajn provojn de nova mondbui
ĉadol

Vivu la „Internacio de Milit-
kontaŭulor !

Vivu la tut monda solidareco
kontraŭmilita I

Plenan sukceson al via. kongreso!
I. lonesku - Kapal.zana

(daŭrigo en la paĝo 51)

MMIMBIOIN■11~1~,T111.,



La influo de vegetarismo al la morala kaj
socia progresado

Karl Nebenzahl

41

Estas ke-7reneble, ke ĉiu 111)-
aro asertas. ke li apartenas al tre
*hobia, tre morala, tre etika klaso
as speco de la homaro, kaj nature
aiskafi la vegetarano pensas, kc li
es:as pli altvalora ol Ia aliaj. Na-
ture tiu homo produktas siajn di-
ojn sia spegulbildo. La dioj
de fiikaptistoj estas fiŝkaptistoi,
Ia dioj de nomadoi estas raomado- j
kaj la dioj de ras6j vegetare sin
Tilitrantaj manĝadzs fruktojn al-
specajn.
Post tiu-Ci enkonduko ni povas

diri, ke ekzistas inter la vicoj de
vezetaranoj kaj ankaŭ inter la vi-
aindmanquloj homoj tre noblaj kun
Ia plej bona moroj, sed samtempe
ankaŭ bcstuloj. Sed ni povas kon-
stati, ke ĝenerale nur bonaj homoj
kun nobla karaktero emas \regetar-
aniĝl konscie kaj samtempe ni po-
vas konstati, ke ĝenerale homoj,
kiuj nur oro iu inalsano iĝis vege-
taj-manĝantoj, iom post iom perd-
as sian rabbestulan naturon, kviet-
iĝas kaj en iliaj pensoj kaj sentoj
pli kaj pli eniga 1 la influo de so-
ciala sentado.

Mallonge dirite: La vegetarismo
povas influi la etikon, la moral-
econ, la tutan vivon individuan
kaj socian en la direkto de pli-
alt-satiĝo de Ia homa individuo
kaj homa genio, se 4i estas akom-
panata de libera scienca kaj socia
sciado kaj de socia sento kaj res-
pondeco. Sed estas tute egale, ?ni
la moraleco sekvas la vegetaran-
'§3n aŭ Iu la vegetaraniĝo okazas
post la altiĝo de la moralo. Dis-

puto pri tiu demando estus same
senvalora, kiel Ia disputo pri la
problemo, ĉu unue estis kokino
aŭ la ovo. Tial ni forlasu tiun tre
delikatan punkton kaj turnilu al
la pritraktado de la pli valora pro-
bletno de la signifo socia de Ia
vegetarismo.

Se mi nun speciale min okupas
pri Ia reala, pri la rnateria bazo
kaj signifo de la vegetarismo, bon-
volu ne pensi, ke mi nur vidas ti-
un parton de la afero kaj ne kon-
as la dikan kaj spiritan valoron
de tiu movado. Sed mi opinias,
kc la parolado kaj skribado pri
la spirita signifo de iu ajn afero
estus simpla aro da belaj vortoj.
se ni ne antaŭ ĉio klarilitis pri la
realaj cirkonstancoj, pri la materia
fundamento kaj eĉ pri la historiaj
kaj sociologiaj kondiĉoj de la viv-
reformula movaclo entute.

Ni scias, ke kiam la moderna
proletaro ekestilis - eble antail 150
jaroj - ĝi vivis en kruela mizero,
ne sciantc kion fari kontrali
malesperiga stato. Sed tiuj ĉi pro
malsato apenaŭ vivantaj homoj,
kiuj devis laboregi por nur perla-
bori loIetaĈ'on kaj panon, iuj ho-
moj vidis, ke apud ili vivis burĝoj
fabrikantoj, altrangaj oficistoj kaj
eĉ 	 arist ok ratoj en abundo
kaj superfluo, kaj instinkte la pro-
letaj amasoj ekdeziris, ankaŭ povi
vivi tiel senzorge, tiel 	 libere, 	 tiel
agrable, ankaŭ iam satiĝi. Kaj el
tiu tempo devenas la postulo de
la proletoj, „ke en la ditnana po-
to de la laboristo ne manku la
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gollibnos. Kiom da bataloj frapas-
s la ekleviĝinta laboristaro por
*agi tiun celon, por ricevi su-
Gee da libertempo, por atingi pli
bornindan loĝejon, por atingi la
eblecon satiĝi! Kaj ĉiam la ĝene-
rale maldikulaj proletoj revis, ke
ankaii ili iam povos tiom kaj tiel
.bone" manĝi kiel la burĝoj kun
La dika ventro, sur kiu ora ĉeno
brilas. kaj ili sonĝis jam pri festoj
kun (ostaj° kaj kokosupo kaj vino
Iuj biero. Kaj eĉ hodiaŭ la plej
granda parto de la prolctaro en
tua zono pensas al manĝegado de
viando kaj al la trinkado de alko-
b4aloi. se 4i alidas pri komforta
vivadO.

Kaj tiu-li pensmaitiero ŝajnas
esti tre subtenita per la ,scienc-
utoj kiel Voilh, kiu asertis, kc ho-
mo nepre bezonas 118 gramojn
da albumeno po tago por povi
vivi.

Kaj se la proletaj amasoj mizer-
illas kaj malsaniĝis, oni diris si-

kopiante la „scienculojn" :
.Manĝu pli da albumeno, manĝu
pli da viando ! Kaj baldaii vi re-
lortiĝos.° Kompreneble la simpla
popolo kaj ankail ĝiaj gvidantoj
postulis pli da viando por la
amasoj.

Oni vidis, ke la proletoj sin
nutrante per terpomoj, legomoj,
pano k. s. havis pli malbonan
aspekton ol la riUloj, kies tablo
estis plena da viando, da vino,
da sukeraĵoj. Kaj oni forgesis, ke
la malbona aspekto de la proletoj
estis antali ĉio kaŭzita per la tual-
sanicaj loĝejoj, per la seninter-
sompa 16-hora laboro, per la for-
ko de Ilin ripoz- kaj mov-cbleco
en sunbtilo kaj liberO, per la zo-
rgoj liutagai, per ilin tuta viv-
manier41.

Oni ankaii forgesis, kiom da
-, '"ineco ekzistis inter la riĉuloi,

tualsanoj, kiuj pleje devenis de la
superfluo, ankaii de la maldiligent-
emo. Kompreneble la riĉulo havis
pli da okazo, pli da mono, pli da
tempo por resaniĝi, se li nur est-
us sciinta, kiamaniere tion fari.

Sed la grandaj amasoj nur vidis,
ke la proletoj estis mizeraj kaj
malsanaj, dum kc la burĝuloj ĝoj-
is je floreco, je saneco kaj oni
ankail vidis la grandan diferencon
inter la nutrado de la riĉaj famil-
ioj kaj la proletaj kaj - kompren-
eble - la malriĉuloj sopiris, ke ilia
tablo estu samtiel abunde kovrita
kiel la tablo de la burĝuloj.

Tiu ĉi sopiro, tiu ĉi sonĝo, tiu
ĉi espero tiel profunde plenigis la
kapojn kaj korojn de la proletaj
popolamasoi, ke nun estas por la
pli klere vidantaj homoj tre mal-
facile, gvidi la popolon al nova
vojo koncerne la nutradon. Ofte
ni eĉ povas aildi Ia vokon: Do ne
rabu de ni la viandon!

Kaj el tio, kion ni antaiie
ni tre bone psikologie komprenas,
ke estas speciale tiaj-ĉi homoj
mizeraj, kiuj eĉ ne scias, kiel vi-
ando gustas, ke speciale tiuj-ĉi

senlaboraj kaj sen-
rajtigitaj per la kapitalista ekono-
iniado, plej multe kriadas: Ne ra-
bu de ni nian plej bonan nutraĵon,
ne rabu de ni nian viandon, ne ra-
bu de ni nian kokinon el nia di-
inan poto! Se tiuj mizeruloj tiel
entuziasrne defendas la viando-nu-
trajon, ni tion devas kompreni: ili
defendas Sian revon pri la feliĉo.
Kaj detrui la fantazion de nialfe-
liNifoj, detrui ilian sonĝon de iam
venonta feliĉo, tio fakte estas kri-
mo, se oni ne kapablas anstataili
tiujn ĉi fantaziojn per pli 	 realaj,
pli atingeblaj, pli atingindaj 	 feliĉ-
eblecoj.

Nun verŝajne ĉiu vegetarano dir-
os: Bone, mi pruvos al miaj pro-



dratoj, ke la vegetara viv-
~iu estas pli feliĉiga ol la vi-
:~ctu, ĉar ĝi estas pli san-
e& #1 evitas multajn malsanojn,
ipok ebilgas al ni satiĝi, ankaŭ se
att estas riĉaj, ĝi plibeligas kaj
pliongigas nian vivon, ĝi fortigas
~0 nervojn kaj tiamaniere help-
as al oi kontraiistari pli efike la
asaitacilaiojn de la vivo, 4i plenig-
i» 11~ senton de natureco Ijojiga,
• Soeieas multe da malhelpaĵoj el

individua kaj socia vivo, ffi
biesaies nin per simpla, sed daŭra
• Irbsninda feliĉo.

simile vokos (Iuj kon-
fiti*, vegetaranoj tra la tuta mondo.

Sed morgaŭ matene aperos la
partoj, kaj per pli aŭ malpli gran-
Al literoj ili laŭdos la nunan sta-
to* de la homaro, de la ekonomio,
de r saneco neniam antaŭe Min-
g** kaj ili cĈ laŭdos ia nian glo-
raa sciencon, kiu ebligas al ni „regi
b tutan mondon". Kaj moke ili
inieltivas ankail kelkajn vortojn pri
b „neondpliboniguloj", kiuj per la
plej ridindaj rimedoj volas reformi
tian ĉi plej bone kaj plej lerte kaj
%perte organizitan mondon. Prefere
rli intermiksas vere ridindajn „re-
formuloi• ĉiuspecajn kun seriozaj,
Ibitte sciencaj kaj bonkoraj homoj,
kiaj. sufiĉe sublenataj, kapablus
ridi la homaron al pli bona
stato.

Sed tiuj gazetoj ne estas tiel
amikaj laŭ sia propra volo, Ekz-
istas certe redaktoroj, kiuj volonte
subtenus movadojn kaj postulojn,

kapahlas antailenŠovi la 'iom-
ama. Sed ili ne estas liberaj, ili
dependas de la kapitalegistoj, ili
devas obei, alie ili perdas sian
pall00.

iClj kiel la kapitalistoj havas in-
tereson. ke la hodiaila profitsis-
tem° rstu dailrigota, se eĉ milionoj
da homoj pereas, samtiel ankaŭ la

diversaj profituloj de la nuna nu-
tradsisteino, la buĉistoj, la vink ul-
turantoj, la bierfabrikoj, la kolb-
asoj-fabrikantoj, la rizoAelistoi, la
konservaj-fabrikoj k.t.p. kontraŭ-
staras Ĉiun reformon koncerne Ia
nutradon, timante, ke ili perdus
sian profitegon.

La profito regas la mondon. La
homrajtoj, la saneco, eĉ la vivo
de milionoj da homoj valoras kiel
nulo komp-are al la profit-interesoj
de la kapitalista klaso. Kaj tial es-
tas tiel malfacile reforrni, plibonigi
niajn vivkutimojn.

Nun certe kelkaj inter vi deman-
dos: Bone, mi komprenas, ke la
gazetoj eldonataj de la kapitalistoj
gardas la intereson de siaj pose-
dantoj kaj de la anoncantoj; por
tiuj gazetoj ne bezonas ekzisti lui-
maneco, sOciemo, popolpaco kaj
popolsaneco; eĉ scienco por ili
estas nur frazo. Sed kial anka:1
granda parto de la labo rista gaze-
taro ne ekviclas, ke nia nutrado
estas tute reforminda, ke la vege-
tarismo estas ne nur pli etika, sed
ankall pli ekonomia kaj pli lailscj-
enca?

Por respondi tiun-li demandon
oni devas antarie diri, ke la s►ci-
alistoj koncerne sociajn ekonomi-
ajn problemojn tre akre diferencas
la burĝan vicipunkton kaj ia pro-
letaran. Oni tre bone scias la dife-
renco inter tiuj du penssistemoj.
Ni scias ke la bur4'tilo pensas pri
libera clisponado kun sia mono kaj
pri ordonado en sia fabriko, se li
parolas pri libereco. Dume la la-
boristo uzas la vorton libereco al
komuna produktado kaj disdonado
de ĉiuj viv-necesaĵoj, al liberco el
la zorgoj ĉititagaj, al forerto de la
premado parte de la kapitalistoj.

Se la kapitalisto pensas pri la
florado de la ekonomio, li deziras,
ke lia profito grandiOu, dum ke la
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o postulas, ke floranta eko-
` kontentigu Ia viv-bezonojn

-ie fini homoj, ke la ekzist-bazo
rie eits homo estu garantita. ke Mil
homo estu plei eble liberigata
entgot.

Tiun diferencon de la vidpun-
ktoj kaaritan per la diferenca mo-
oxikoncepto, tiun diferencon ni tra-
ns en tiu fako de homa agado
kat pensado, nature ankai► en Ia
etoversaj sciencoj.

Kaj nun ekzistas el famaj soci-
dramaj pensuloj, kiuj erare opini-
aR- ke medicino estas medicino, ke
lbegado estas flegado, ke agrikul-
tego estas agrikulturo, ke nutrad-
wienco estas nutradscienco k.t.p.

Sed malgrandaj skizoj jam pov-
as montri, ke eĉ en tiuj-ĉi fakoj,
key, lajne tute ne estas tuŠataj per
ia politika vento, tamen devis par-

jt kapitalista medicino kaj
proietara. je agrikulturu lar►burela
tankaŭ feliciala) kaj socialista, kaj
je nutradscienco profitinteresa kaj
nutradscienco popolsaniga.

Ekzemple: Laŭ burejula sistemo
ta kuracisto kuracas kaj flegas ho-
moin malsanajn, kiuj pagas al li.
Ju pli multe da malsanuloj, des pli
multe da profito por la kuracistoj.
Kaj en tiuj ŝtatoj, kie la kuracistoj
havas kvazaŭ kuracaci-monopolon,
far al la aliaj personoj la kuracado
restas malpermesita, tie la kurac-
istoj insistas je tiu rnonopolo kaj
b_ara 11 1 vojon al ĉirr nova ideo afl
litinpia natura rimedo por plibonigi
ta sanec-staton de la popolo. Tute
alia estas la postulo tiurilata de la
s•iciallstoj: ili iam atingis teran
statan (almenaŭ en la plej ktilturaj
ihroppaj 4tatoj), laii kiu granda plu-
» de la popolo, speciale la labo-
restoj kaj oficistoj, estas asekurataj

pagas por kuracado kaj fleg-
*do dum sia laborkapableco kaj
ticevos senpage kuracistan konsi-

lon kaj flegon, se ili tion bezonas.
jam pli ol antaŭe la kuracistoj
profitas per la saneco de siaj
klientoj.

Sed ankoraŭ la malsanul-kasoj
ne povas agi lair vere socialismaj
metodoj. Ncrekte ili tamen estas
regataj de la produktantaj de ku-
ras-rimedoj, eĉ se ili devigas la
farinacistojn per kontraktoj rezigni
je iom da sia profito. Sed se vi
scias, ke la akcikapitalo ekzemple
de la „I. (3. Farben" estas pli
granda ol la sumo de la baknotoi
cirkulantaj en Aiistrujo, vi jam po-
vas imagi, kiom gra‘,T entre-
preno kapablas influi la tutan sis-
temon de kuracado kaj flegado.
Kaj vi facile ankaŭ komprenas, ke
la kemi-fabrikoj ne toleras la sa-
nigadon de homoj per simplaj, na-
turaj kaj vere sanigaj metodoj, ĉar
tiamaniere ili perdus ja sian prof-
iton grandegan, kiun ili nun elC:er-
pas el la suferantaj homoj, vend-
ante al ili neniomtailgajn, ofte
venen-enhavain medikamentojn kaj
kemiaĵojn.

Do, la kemi-fabrikantoj havas
grandan intereson, ke la junaj stu-
dentoj estu instruataj lair ilia volo
kaj ke la publiko kaj samtempe
ankaŭ la malsanulkasoj sincere
kredu al la beno kaj tarigeco de
iliaj kemiaj produktoj.

Por erargvidi la simplajn homojn
ili publikigas per gazetoj kaj libroj
kaj nuntempe eĉ per radio, ke la
diversaj viv-refortnuloj estas son0-
emuloj, ke la batalo kontraŭ la al-
koholo kaj tabako kaj ankaŭ la ve-
getarismo estas maltitiligaj ideoj de
homoj pli malpli frenezaj, kaj ĉiu-
tage ili elpensas novan argumen-
ton por konfuzi Ia homaron.

Se la kapitalistaj ĵurnaloj tiel
agas, ni tion bone komprenas. Ili
apartenas al la kapitalist►j kaj ser-
vas al iliaj celoj - (profitoj). Sed se
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twwurtm-s. ke ankaŭ Ia socialistaj
snsie kopias tiujn fira-
sepripensante, ke ili per

arr helpas al la kapitalegistoi
Siniteirpe malutilas al la labo-

~kr,, si' tion ne facile povas
1~. Ni tial kun bedaŭro
~Ital. ke tiaj socialistaj ga7e-re rne konsekvence agas.

hese la diferencon inter bur-
fi ke/ pr••letara politiko, ekonomio,
anicomniSo k.t.p. kaj samtempe ili
h-r-sagi infanule sonĝas, ke ekzist-
as ~io scienco, absoluta kit-
0~10, absoluta nutrad-sis-
211~ ii tete ne vidas, ke samtiel

brta politika kaj socia vivo
berits sur la hodiaŭa kapita-

etenckmia sistemo. same ank-
14 eia bodialia scienco pri nutr-
afie bj biologio estas grave influ-
a** peli ekonomio de la reganta
fele~ lita# frazo de Karl Marx
*La, ~ortaj ideoj estas la ideoj
de la ►eganta klaso - estas ankaŭ
~La koncerne la sciencon, la
Tur~», kaj la ostan kulturon.

si nun tion ekkonas, ni sent-
i* min devigatai klopodi al la laŭ-
sonatisfna aliigo de la mondo.
~ene la nutradon tio signifas,
lat si se nutris» laŭ la bezonoj kaj
irotmoi de ia kapitalistoj, sed ial"'

aatliodo.kiti pleje garantias al ni
Mina saaecon kaj agrablan eko-
~1119 tason nor elu ajn, tio est-

Illivegetarisina metodo.
ia takso. ke la alkoholo, la ta-

1lo». b viando, la troinulto
tiam lkai diversaj aliaj venenoj est-
.* ashaetigaj kaj ke natura, simpla

manclajo efikas sanige kaj
mrlociage al la homa korpo kaj
Imperdio, tio iam tiel multfoje estas
prirt—ta. ke mi ne plu bezonas
*mi prirri al hontoj iomete kleraj,
kies, pesskapableco ne estas tute
V.771111, per reakciaj burlinj profit-
delesesaj pamfietoj. Tial mi ŝparas

spacon kaj tempon kaj tuj trans-
iras al la respondo de la demando;
Kian socian kaj ekonomian influon
kaj signifon havas kaj povas havi
la vegetarismo por ni ?

La kontrailloj da vegetarismo
ofte asertas, ke la tero ne povus
nutri la vivanta') homaron, se ĉiuj
homoj manĝus nur vegetajoin. Tiuj
personoj verAajne ne konas la a-
petiton de nia buĉ...bestaro. Alie ili
devus scii, ke virbovo dum la tri
air kvar jaroj de sia vivo, multfoje
pli da kalorioj manlegas, ol lia
viando post lia mortigo redonas.
Tio estas ja tute evidenta se oni
konsideras, ke la virbovo por sia
vivprocedo bezonas multe da forte
kaj varmeco, kiujn li ĉerpas el sia
manĉiajo.

La plantoj kaptas kaj kvazaŭ ko-
lektas kaj konservas la sun-ener-
gion; kaj se ni man?as fruktojn
eble salaton ari ian grenon, ni en-
igas en nian korpon sunencrgion
per la planto kolektitan. Same an-
kali Ia virbovo, se ĝi manClegas
herbon. Sed bestoj same kiel ho-
moj ne povas rekte kapti sunener-
gion; ili devas ĝin preni de la
plantaro kaj eluzas lin dum la viv-
procedo. La viando de btiC..ita vir-
bovo kompreneble enhavas nur
malgrandan reston de la energio,
kiun la besto enigis en sian kor-
pon, mandegante herbajon. Por la
homa ekonomio preskaŭ la luta
kvanto da energio, kiun ni lasas al
la homaro, estas perdata. Se ni
plantus legomojn kaj grenon kaj
fruktojn eiuspecajn sur la kampoj,
kie nun kreskas la nutraĵo por la
buebestaro, ni povus facile nutri

110111011 sur tero, malsato ne
bezonus ekzisti, eĉ se la homaro

Do, ni vidas, ke ekonomie la
bredado kaj bliC•ado de bestoj est-
as tre rnalprofita por la homaro,



e? se kelkaj kapitalisto-grupoj el-
tiras grandan profiton el tiu mal-
pura kaj malutila negoco. Sed ni
ja jam scias, ke la profitinteresoj
de kelkaj grupoj ari klasoj ne estas
identaj kun la vivinteresoj de la
popoloj.

Vi verŝajne remernoras, ke grava
kaŭzo, kiu ankaŭ kondukis nin al
la mondmilito, estis la intermal-
paciiio inter la hungaraj kaj serbaj
aristokrataj porkbredistoj, kiuj atn-
hail timis perdi sian profitod kaj
fini bone helpis prepari la militon
por ŝirmi sian porknegocajn inte-
resojn.

Post la milito, la iam prezidanto
de Aiistrujo, Dro Michael 1-lainisch,
kin ankaŭ estas fama agronomo,
pruvis en sia libro „Landilticht", ke
la ekonomia profito de ia karnp-
arida bieno despli malgranda estas,
jnpli multe da porkoj tie estas
bredataj. Kaj la statistikoj tiel re-
zultas, kvankam la prezoj de la
viando estas tiom altaj. Se oni pa-
gus por la viando nur la saman
prezon, kiel por terpomoj (ian la
energi-enhavo) tiam baldari ne plu
ekzistus er unu bestbredisto. La
besthredistoj kaj buĉistoj kaj si-
milaj nur ekzistas, ĉar la homoj
yert eraIe ne estas sufiĉe kleraj por
scii ke ili [ordonas sian malfacile
-ijnitan monon por preskail sen-
aloraĵo, kisi ne nur estas senva.,

1,11.a, kiel luksnbjekto iti ajn, sed
veneniga, inalsaniga.

Kaj kompreneble la kapitalistoj
de la koncernaj branĉoj zorgas
atente, ke tiu hodiaiia stato de ne-
pruclenteco daŭro plcjeblc longe.
Kaj lerte ili ĉititage legigas al la
kredemilla publiko, ke la homo
bezonas 118 gramojn da albunieno
iittage, kiel antaii dekaj tia jaroj

scienctilo Vnillr asertis, kaj cliSkre:
te ili silentas pri la fakto, ke dum
la lastaj dudekjaroj famaj nutrad-

scienculoj, kiel ekzemple Dro 1-lin-
liede, DrO Ragner Berg, Dro
cher Bener kaj aliaj, asertis, ke
forta plenkreskinta homo bone vi-
vas, se li manĝas ĉiutage kvanton
da proksimume 60 gramoj da al-
butneno, kaj ke li pli malpli frue
malsanislas, se li clarire ekscesas
_je tiu-ĉi - clozo.

Ĝis nun ni provis montri, kiom-
gracie la progreso de la vegetar-
isma movacto same kiel ĉiu kultu-
ra movado estas malhelpata per
nia hodiaŭa soci-ordo, per la nuna
k►pitalista profit-ekonornio. Per
kelkaj sekvontaj skizoj nun estu
montrataj la reciprokaj interrilatoj
inter la socia evoluo kaj la vege-
tarismo.

Ni aŭdis antaŭe, kiel la profit-
interesa influo malhelpas ĉiun pa-
ŝon de la popolaniasoj el ilia eiti-
taga mizero koncerne ilian sanecon,
bonstaton kaj nutradon. Kaj ni
jam kun bedardo konstatis, ke
multe da homoj, kies koro estas
plena cla sincera helpetno, ke mu-
lte da homoj kiuj estas pretaj eĉ
oferi sin meirt por liberigi la hom-
aron el la ĉenoj de la kapitalismo
kaj imperialismO, ke tiom da alt-
estimindaj batalantoj por la hom-
rajtoj ĉion kredas kaj disvastigas,
kion la koncernaj kapitalistoj
sia intereso publikigas kiel veran,
absolutan, ne dubindan sciencon.
Kaj ofte oni povas aridi en social-
istaj rondoj la aroganteean frazon:
„Flci, la matiliado estas tute privata
afero kaj la vegetaranoj estas lito-
kinclaj naivaj sektanoj". Estas vere,
ke ekzistas naivegaj sektanoj inter
la vegetaranoj, sed por tiuj solidoj
kulpigi kaj otendi la tutan vegeta-
anan mova' don, tion ni ne toleru.
La manĝado kaj la havigo de la
nutraĵo estas kaj devas esti korn-
H n a afero, kaj same ankail la viv-
ĝojo kai saneco de Ĉiu ajn .estas
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,7«,la esti prizorgata per la
«kio_

-1 daŭros ankoraŭ longe
-i atingos justan soci-

., tamen jam nun devas
44-ime da mizero, da malutilo,

- "alte kaj malsano estas ka-
a~ per la §isnuna nutr-

twietiair en landoj kaj komtr-
- -1 jam nun estas per so-

4 ,nisistrataj, tiu ĉi scio
li wt4a. Kaj en socialista
ia ekeistonta, ni nepre de-
--' ke la posedaĵo publika

	

lipa

, 	 ''`Nonuzata kiel hodiaŭ,
k 	 . ,j ne estu inisuzataj
rtskiii tie manclegajojn por
staro. anstataŭ planti tie bo-

. - 14 iralcyran nutrajon por lin-
uzo-kiel oni ne permesus pro-
folliodkaionk vinon) el la bo-
fillocroi. anstataŭ disdonadi

* mira stato por lojigi kaj
iipt resanigi la homojn.
arka§ ne bezonus eduki

kiel bui5istojn: Neniu dev-
ele witardisto. por ke aliaj li-

kia atanOegante kadavrajojn. La
-tio de buisto estas kontraŭ-

samtempe kontrafisocia,
_.ez ill helpas detrui la sanecon de
a k'.

 aŭdas la riproĉon: Se
-.4attus la bestojn, baldaŭ
i 41 ffi pli multe ol da homoj
kracrail necese, ke ni mort-

Al opasiu ilin, alie ili manl-
libte stulta tiu riproĉo est-
vi tiaj ekscias, se vi pri-
ke ai ia bredas la bestojn,

Ilasobestoin, eĉ fiA-
maniere la plimulto da ili

ne plu ekzistus. Kiel
terpelis la lupon kaj la

d 51.31 kultur-regionoj, same
be►pelus la aliajn bestojn,

Ile Irva:aŭ arte bredas ilin.
liaj diaj diras plore: Jes, se ni ne
alnixi plw. la bestoj ili jam nun

ne plu vivus. Nu,gekatuaradoj, el,
vi ege Sentas la mankon de min►-
taŭroj aŭ da aliaj prabestegoj ?
Certe ne. Kaj same ankaŭ nia po-
stculoj ne sentus sopiron al por-
koj aŭ ĉevaloj, se tiuj besto-spe-
coj ĉesus iam ekzisti. Estas kom-
ike. , kiel la unuaj defendas la via-
ndmati4adon per la tromultiĝo de
la bestaro, kaj la aliaj per la sent-
imentala timo, ke la karaj bestoj
iam manflotai povus malaperi el
Ia mondo.

Enkondukinte tiun pritraktajon
per kelkaj rimarkoj pri la Iris torio
de la socialista movado, ni nun
montru ankaŭ, kiamaniere la vege-
tarismo iam influos la socian vi-
von estontan. Ni ne estu profetoi,
sed tamen ni povas laŭscience kaj
laŭsperte supozi, ke en vere soci-
alistaj ŝtatoj la viandmanĝaci) kaj
la beStbuĉado ne plu ludos gravan
rolon. La homoj- tiam ne estos plu
influata' per la profit-interesoj ka-
pitalislaj, sed sincere klerigataj-,
ekkonos la malutilon de la hest-
hrcdado por ilia saneco kaj eko-
nomio, kaj tiam florantaj ĝardenoj
kaj abundaj kampoj ĉirka. ilos la ŭr-
boji], kie homoj sataj kaj feliĉaj
vivos.

La ŝtato devigos ĉiun Atatanwl.
labori dum kelkaj jaroj por havigi
al ĉiu ajn ĉiun vivbezonajon, kiujn
la ŝtato senesceptc disdonados al
ĉiuj. ŝtata centrejo zorgos por ĉiu,
sed. kompreneble ĝi ne tolertfs ian
mistizon de komuna posedajo
de ia laborforto postulata de siaj
avoj. kaj eksciante, ke Ia bestbre:-
dado kaŭzas malsanon kaj samte-
mpe trolaboron por la loijantaro
kaj ekonomian perdon por la ŝta-
lo, ĝi baldaŭ nliigot la Malan 	 a-
grikulturon kaj pOpolnutrigon
la senco de vegetarismo.

Kaj nur tiam - la bestoj povos
esti niaj amikoj, dum ke hodiaŭ ja
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nur estas trazo, se ni parolas pri
bestamo kaj nur atendas manĝi i-
liajn kadavrojn. Nur tiam ni povos
flui nian vivon, nur tiam ni povos
vivi sen la konstanta zorgo, ĉu ni
morgart ankoraii kapablos havigi al
ni ion por manĝi, nur tiam la efi-
ko, la rnoraleco kaj la moroj de
Ia homoj povas atingi tiun altan
Alupon, pri kiu ni ofte jam sonlis:
tiam venos la tempo„ kiam nia na-
jbaro ne plu estos nia kontrailo
irir proiitobjekto, sed nia kamarado

dum la laboro kaj dum la komuna
plezuro dc la vivo.

Nia hodiaria civilizacio estis er-
ara vojo. lam ni konnine regos
per Ia lekniko la naturajn [ortojn
por plifaciligi al ni nian laboron,
kaj samtempe ni retrovos la vojon
al la naturo, ni ariskultados diajn
1000 kaj vivos lair tiaj naturaj le-
d►j en vigla ĝojo, en beleco kaj
fortec' pure, nature, la mondon re-
gante en solioarec',

Pioniroj de la vegetarisino
(Laŭ Hnsto Dosev i)

Ekzistas ja ascii° I« la longdar►r-
ecn de certa ideo estas senduba
simptomo de la vereco de tiu ideo,
,̀-;e tiu penso estas prava, oni plen-
baze povas Oin apliki, nome, rilate
la sangan nutradon —rilate la vege-
iitriS111011.

Ell Ia daŭro de longaj jarcentoj
kaj jarmiloj la ideo ke viadmartĝadct
cslas laso dc la naturo leĝo , kaj la
muldo kaj lorturo al la bestoj estas
rompo de la enmetita en ni supera
leĝo pri amo kaj kompato — tra
Ia luta historio de l' homaro tiu
ideo ne ĉesis esti esprimata antail

') Ilristo Dosev estas unu el la unu-
nj pioniroj de la vepetarismo en BuI-
garujo. Arda disiliplo de Leono Tol-
stoi. li dedIclis sian tufnn mallongan
vivon al Ia disvastiqo de la karaj ide-
oj pri paca. frata kaj libera vivo sur
la tero. Talenta verkisto. li lasis, inter
alio, belan verketon, !Honta „Efiko de
In nutraj() ab la pioniroj de la venet-
arismo",a1 kio mi entute Auldas la ko-
menentan serion da skizoj pri Ia pio-
►itroj de la vepetarismo. Ilristo Dosev
mortis en Kusujo, Je la 12. XII. 1919
ntjante nur 32 jaroj. T. K. P.

la homoj kaj trovadi fortan esprimon
en Ia verko) kaj instruoj de la plej
grandaj reprezentantoj de l' homa
gesto. Kaj vere tiuj gloraj reprezent-
antoj de la homaro tranSportadis dc
generacio al generacio, de epoko al
epoko la superan ideon pli humana,
amo rilate al Ĉiu estaĵo—al homoj
kai bestoj.

En oriento — inter la hindoj
la Ĉinoj, ĝis certa grado ankall inter
Ia japanoj — tiu ideo, jam de multaj
jarcentoj, trovis tutpopolan disvast-
islon kaj aplikon, Nur apenari nun
— de kelkaj jardekoj — la sama ideo
komencis disvastiOi inter la elirop-
anoj.

Kaj kiam certa ideo eki:gas mov-
ado, nepre komencas kreski la in-
tereso al ?lia historio' al ĝiaj pio-
niroj. sur kies ŝultroj ĝj estas trans-
portita tra la mallurno kaj la mai-
helpoj de la pasinto. Konsiderante
viglan tiun intereson inter la legantoj
de „Vegetarano", ni donos en kel-
kaj sinsekvaj numeroj, skizojn pri la
plej famaj pioniroj de la vegetar-
isino tra la historio de la homaro.
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Pitagoro
( 582-493 antaŭ Kristo )

„La homaro neniam ricevis kaj
neniam ricevos pli grandan riCaĵon
ol tiun, kiun sendis al ĝi la diuloi
per Pitagoro".

Tie; entuziasme esprimas la ad-
miron kaj respekton antaŭ tiu sa-
ĝulo, unu el liaj biografoj.

Al la homoj, kiuj ne konas la
grandegan influon de Pitagoro sur
liaj plej saĝaj kaj seriozaj sampa-
trianoj, pleje sur Platon kaj Ia dis-
Ciploj liaj kaj per ili sur la ideoj
de la primitiva kristanismo—al tiuj
homoj tia parolo ŝajnos kiel espril
mo de ia kulto. Sed, esence, tiuj
vortoj estas tute veraj, kompreneble
en metafora senco.

Pitagoro estas unu el tiuj mal-
oftaj homoj, kiuj havis grandan in-
fluon sur la ekĝermo kaj disvolvo
de la homa penso.

Li naskiĝis sur la insulo Samos,
C. la 582 j. antaŭ Kristo. Dum tiu
`empo en Samos regis la tirano
Polikrato. Pitagoro ne dezirante
preni rolon de spiono, forlasis sian
patrujon kaj entreprenis longan vo-
jaĝon. En Egipto Pitagoro konat-
iĝis kuri la mistikaj ideoj de la
kleraj lemploservantoj kaj kun la
ideo pri la senmorteco de la ani-
mo post la morto.

Oni asertas ke Pitagoro forlasis
la viandan nutraĵon jam kiam li est-
is 19 aŭ 20 jara junulo.

Post kiam li vidis militon kaj
profitis bone ĉion kio estis inte-
resa kaj necesa al li, Pitagoro re-
venis en sian patrujon. Sed deno-
ve maliluzioniĝis pro ĝia malalta
morala stato kaj tial forlasis ĝin
por ĉiam kaj translokiĝis en suda
Italujo - en Krotono. Tie dank' al
sia pensoj kaj elokventeco, li akir-

is multajn admirantojn kaj lernantojn
kaj tie li fondis sian faman soci-
eton - la unua en la historio de la
Eŭropaj vegetaraj kolonioj. Tiu ko-
lonio konsistis el 300 riĉaj kaj di-
stingaj junuloj. La ĉefaj karakteraj
trajtoj de la Pitagora komunumo
estis koniuneco de la havaĵo kaj
severa sindeteno. Tial Pitagoron
oni povas konsideri kiel patron de
la okcident - eŭropa komunismo,
kvankam lia kolonio havis pli da
aristokrata karaktero ol demokrata.

„Li unua instruis — diras Dio-
geno Laercius — ke inter la kama-
radoj devas ekzisti komuna posed-
aj° kaj ke la amikeco estas egal-
eco; liaj clisĉiploj alportadis antaŭ
liaj piedoj siajn monon kaj riCajojn
kaj dividis ĉion inter si."

La moralaj opinioj de tiu granda
majstro anticipis multege la kon-
dicenian moralon de tiu tempo.
Pitagoro konsilis siajn lernantoj vi-
vi en plenan harmonion, fari bonon
al siaj malamikoj kaj per boneco
kaj mildeco aliigi ilin en siaj am-
ikoj. Li malpermesadis ĉian pet-
antan preĝon kaj la sangojn ofer-
donojn. Lia estimo al la naturo estis
tiel granda, ke li malpermesis la
malbonigon ne necesa de la kul-
tivataj kaj fruktedona arboj kaj
plantoj.

Li certigis siajn disiplojn, ke,
post kiam ili sat'ĝos per senkulpa,
pura kaj humana nutraĵo, ili ĝuad-
os sanon, animan ekvilibron, tran-
kvilan, facilan kaj fortifikigan sonĝ-
on kaj posedos superajn pensojn
kaj moralajn kvalitojn. Kaj li mem,
laŭ vortoj de Profirius, kontentiĝis
per mielo kaj kuiritaj aŭ krudaj le-
gomoj. Vinon li neniam trinkis.

„Sugestante al siaj distiploj ne-
uzadon de vianda nutraĵo—diras
Jambliko—Pitagoro havis inter alio



50	 /:" 0 E T .4 R .1 IV 0

en konsidero emigi Ilin al pacamo.
Kiu indiknidas pro Ia mon:go de
aliaj estajoj kiel pro ago nejusta
kaj nenatura, tiu nepre opinios ke
estas pli maljuste mortigi homon
al; komenci militon".

Pitagoro disvivis plenan inaljun-
econ—dis 100 jaroj. Lia kolonio
estis pli malftue ruinigita de la
blinda amaso—ĉiuj diaj anoj estis
mortigitaj.

Tiel finis sian ekziston la unua
en la mondo vegetara - komunista
kolonio. Ne estas necese aldoni ke
diaj fundamentaj ideoj daiiris ekz-
erci grandan influon sur la flamaj.
klerajn generaciojn.

Budo
(500-410 antaŭ Kristo)

Budo, filo de unu el la reĝoj de
naskidis Ĉ. 500 j.

Kristo. Impreserna kaj serioza ju-
nulo, dezirante en silento, tran-
kvilo kaj malriĉeco trovi la verod,
forlasis siajn patrajn palacojn kaj
sian helan edzinon kaj ekitis tra la
mondo kiel ordinara almozpetanto
kaj vaganto. t ringajn tagojn Budo
estis turmentita de la maltrankvil-
ajn problemojn, longatempo li ser-
ĉadis ilian s. lvon ĉe la diversaj
flamaj majstroj kaj pastroj. Kaj ne-
nie li trovis solvon. Li devis sola,
per siaj propraj penoj, veni al 4i.
Foje, kiam Budo kuŝis sub Ia om-
bro de unu centjara arbo, la serĉ-
ata vero lin luni.gis neatendite. Li
konceptis: 1) ke ĉiuj homoj suferas;
2) ke la kaŭzo de la suferoj estas
la pasioj; 3) ke de la suferoj, ho-
mo povas liberidi per la neniigo
de la pasioj kaj 4) ke tiu savo ve-
nos nur per la kvar ŝtupoj de la

La unua ŝtupo estas: vekido de
l'korcr, la dua — liherido de la mal-
puraj pensoj kaj vende-- , • la tria
--liberigo de la duboj, malbonde-
ziremo kaj ekscitiOo koj Ia kvara

—kariteco kaj amo ne nur al la
homoj sed al ĉiuj vivantaĵoi.

En unu el la plej malnovaj kaj
gravaj budistnaj sanktaj libroj „Su-
na Nepata„*) estas dirite: „ ke li
( la homo ) ne buĉu kaj ne kaŭzu
morton de la vivaj estaĵoi, ke li
ne aprobu la agojn de tiuj, kiuj
morligas, sed ke li ŝirmu ĉiujn
sur la tero, de malfeliĉo tiel la
malforlajn kiel ankaŭ la fortajn".

Budo predikis sian subliman,
grandan instruon dum 1:rkail 60
jaroj kaj mortis en profunda mal-
jrrneco.

Granda parto de la lodantaro en
Hindujo, Japanujo kaj parto de
Ĉintijo akceptis lian religion — la
religion de la senpasieco, kompat-
emo kaj amo, Ĉiuj budan-j ne uz-
as viandan nutrajon, mortigas ne-
niam vivantaĵon, eĉ la plej danĝerajn
el iliaj lokoj: venenajn serpentojn
kaj sagavidajn bestojn—leonoj, ti-
groj k. a.

bank' al lia sublirna religio kaj
ankaŭ al la sensanga, pura nutraĵo,
per kiu vivas, la budanoj atingis
grandan piecon tiel en siaj rilatoj
kun la homoj, bestoj kaj plantoj,
kiel ankaii en sia socia vivo.

Teodoro K. Popov - Sofio
.Stitta Nepata' estas parto el la

religia kateiiistno „Tripitaka".
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Vegetara Holelo„Pomona"
en Ungo (Nederlando),
Molenstr. .53, estas mo-
dela gasteio kaj devus
esti Milda de tclu samt-
deano trapasanta flagon.
Varma kaj m al v armu
akvo en diuj
— Modela pureco.

• )
btidisma
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Aŭstralio
De samideano Joab Eliot eI Wi-

llougby N. A. W. Aŭstralo, ni ri-
cevis la jenan tre interesa letero,
per kiu ni bone povas konstati la
progreson de niaj ideoj en Ia ali-
ajn kontinentojn:

„La plenentuziasma radaktoro
de la „Suda Kruco" bonvolis per-
poŝtigi al mi ekzempleron de „Ve-
getaranou. Nu, mi dubas Cu mi
povas notni min vegetarano, tamen
mi elkore simpatias al ili kaj mi
mem abomenas la ideon, ke mi vi-
vu per Ia sango kaj viando de
aliaj estajoi.

Kun granda intereso kaj simpatio
mi legis la vortojn de s-ano I lo-
nesku-Kapatzana. „Ni volas pacon!"
Eble lin mem kaj liajn legantojn
interesos aŭdi , ke mi estas forlas-
into de mia amata, sed wilitilohava,
regnon Britujo, kaj anillis al regno
Ne-militilonhava, kiun mi helpis
naski sur teron.

El simpatio, mi emas sciigi vin
ke kvankam mi ne batalas por la
paco ŝultron-ŝultron kun vi, tamen

;arn estas ano de Regno sen
militilob kaj tiu regno tre alte a-
probas, ke oni donu pli vastan
sencon al la vorto kanibalo, por
ke 4i signifu ia-ajna viandoman-
ljado.

Aŭstrujo
La fervora pioniro de vegetar-

ismo kaj Ciuj etikaj movadoj, Prof.
Johano Ude, estas nun, kontraŭ-
vole, pensiigita kaj tiel mutigita.

Butgarujo

Inier Ja 22-24-a de Julio, en
Oreliovo okazis la XXI-a Bulgara
E.-Kongreso, La,. Kongreson eeest-
is 15 vegetaranoj el diversaj par-
toj de Bulgarujo.

Inter la 26-28-a, en la urbo
Plcven okazas la XVI-a Bulgara
Vegetarana Kongreso. Ni de' -as
al tiu-6 konreso, brilan kaj fru-
ktedonan laboron.

Danujo

La tre disvastigita taga gazeto
„Politiken" en unu numero publik-
igis tre bonan artikolon de Karen
Stampe Bendix „Sklavoj de kutimo
de la Irinto ois la tombo". En
la aŭtoro atentigas pri la perforto
kaj devigo uzata kontrail homoj :
militarismo, moda tiraneco, taha -k-
rizado. privatposedado de areo kaj
aliaj naturclonajoj, viandmanljado.
k.t.p.

El la plena agado por nia afero,
la morto ŝiris la 83-jaran pioni on
de vegetara movado N. A. Vodder.

En la dana vegetara organo„Ve-
getarisk Tidsskrift", S. Azinovski
diras: „ Mi konsideras la
vegetarismon kiel internacian a-
feron! Se oni volas labori por ve-
getarismo sur tiu-ti bazo, oni de-
vas partopreni en la laboro por li-
berigi la tutan mondon eI mizero
kaj malsato, por krei socian dis-
donadon kaj por batali dian ŝovi-
nismo, naciisrno kaj militarisrno.
Por atingi tion, ni devas konvinki
kiujn pri tio, ke t esigante manli-
adon de viando kaj vivantaj est-
ajoj, la homoj akiros forton por
batali por vere vegetara natura vi-
vo en la tuta mondo.

Germanujo

Paralelan movadon al „Amor
est Justitia" ( Nederlando ) dezir-
as krei en Germanujo, Herman
Hblper, poAtfako 43, Diehurg-Hes-
sen, por protekti bestojn kaj sub-
teni efikan progreson.



Ĥinujo
En unnana Esperrinto-Movado"

samide-

J
ano Chang Ching Chin, nia

sekretario por Hmujo, aperigis jam
en 2 numeroj, fiine, artikolojn pri
nia ligo kaj movado.

Jen ankaŭ interesan raporton pri
vegetarismo en lia urbo Junnana-fu.

„Almenali duono de niaj log-
antoj, tio estas preskaŭ 90.000.-
homoj estas vegetarannj. Mia pa-
trino kaj onklinol, kiel ankaŭ mul-
taj_ parencol efektive estas vege.
farunoj, sed bedaŭrinde ili estas
budanoj. tli mangas vegetare sole
por odori Dion, sed ili ne scias
pri paco kaj frateco en Ia mondo
kaj pri nova alta idealo en suna
epoko.

Italujo

Nia samideano Giovanni Marti-
nes ( adreso Tessera postale 307.
757, Palermo ) sendas cirkuleron,
kiu meritas tradukon. Ĝi parolas
pri la templo, kiun ĉiu konstruu
en si mem, kaj diras pri la mo-
dernaj inistikuloj

„Ili celas forigi la kruelecon el
la mondo. Pro tio ili estas vege-
taranoj, humanuloj, pacamantoi kaj
kontrarmloj de la vivisekcalo. 1-li ne
uzas rimedoj de perforto. Kiel Je-
suo, Sankta Francisko, Boot, Fox,
Wesley, Smith kaj la eminentuloj
de la kristanaro, ili anstataliigas en
sia praktikado de ideoj la vorton
„disciplino„ per la vorto n disĉi-
plecoa. Ili rifuzas ĉiun sensekscit-
ilon ( fumado, likvoroj, vino, kafo,
varietaj prezentaĵoi, sportaj vetklo-
podoj kaj sim. ). iliaj lofiejoj est-
as kvazaŭ „Laikaj Monahejoj*, kies.
pordoj estas malferrnataj al kiu ajn
havanta soifon de dia scio. Sendi-
ferencan respekton ili havas por la

modelaj personoj de ĉiuj landoj
kaj ĉiuj kredoj".

Kostariko ( Centra Ameriko )
Alan Kelso -- la urbo Punta

Arenas, raportas pri kolonio fond-
ita en la jaro 1933 sub nomo Gi-
nmopolis, - ĉe la marbordo, por nu-
distoj, vegelaranoj, ateistoj, pac-
ifistoj, individualistoj. Li invitas

- sampensuloj el ĉiuj landoj al tiu
kolonio. Interesuloj skribu rekte al li.

Palesti no
La esperanta kaj vegetara mov-

ado vigle prosporis dum tiu-el jaro.
Dum la esperanta kunveno de la
20-a de januaro en Jerusalemo, ki-
am oni festis la 60-an jubileon de
Ia esperanta kaj vegetara pioniro,
nia samideano N. B. Havkin, oni
decidis i.a. aranĝi .Proksimorientan
Esperantan Kongreson, inter la 10-
12-a de Majo dum la Levanta-Fo-
iro okazinta en Tel-Aviv.
kongreso havis grandan sukceson,
ĉar ĝi alproksimigis sufiĉan nom-
bron de nekonataj esperanto-bata-
lantoj. La kongresanoj kaj multaj
gastoj, sub la prezido de la urb-
estro kaj kunfondinto de Tel-Aviv
S-ro Dizengof inailguris la Zamen-
hofan Straton.

La Hebrea Vegetara Asocio en
Palestino, cldonis la hebrean tra-
dukon de la „Unua Ŝtupo" de L.
Tolstoj. Nun jare S-ro Havkin, el-
donis 3 kajeroj de la hebrea re-
vuo „Hocimfioni" (Vegetarano), kiu
pritraktas la vegetarismon el la
diversaj vidpunktoj. La dua kaj tria
kajeroj enhavas detalan proponon
de S-ano Havkin pri fondigo de
vegetaraj kolonioj kaj sanatorio en
la Jerusalema montaro. Interesuloj
pri tiu-ĉi entrepreno bonvolu skri-
bi al S-ro N B.Havkin, Jerusalemo,
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Givat Salti ( esperante, germane,
ruse, hebree aŭ jude ).

La dua hebrea vegetara pioniro
en Palesiino, estas la terkulturisto
Natan Ĥofŝi , Nalialal, kiu eldonis
antaŭ nelonge la broŝuron „Kol
Hamacpun" (La voĉo de la kon-
scieco ) en kiu li pritraktas i.a. la
ĝeneralan,kaj la hebrea-araban pa-
can demandon. La kajero enhavas
ankaŭ interesan artikolon de

pri la vegetarismo inter la
hebreaj laboristoj.

Dum la hebrea Pentekosto, oka-
zis en rerusalemo, kunveno de la
palestin. a-hebreaj vegetaranoj, dum
kiu oni elektis centran komitaton,
por unuigi la Palestinajn vegetar-
anojn. Oni presis demandaron por
fari statistikon de la tutlanda ve-
getaranaro.

Polujo

Nia nova sekretario por Polujo,
raportas al ni jerion pri la veget-
arismo en sia lando:

En Warsovio ekzistas vegetar-
ana societo, mazdaznana, ĝi aranĝ-
as de tempo al tempo kunvenojn
kaj prelegojn. Tre agema vegetar-
anino estas S-ino M. Betcher, dank'
al Iliaj klopodoj nun estas trovebla
en W. bona pano „Arjana", farita
el tritiko ntir unu foje muelita, sen
feCo kaj fertnentilo.

En Krakow agadas Drino kaj
Dro Stanislav Breyer, aŭtoro dc
kelkaj verkoj pri natauraku7acado.

Konata estas ankaŭ Dro Tarm-
an►ski, direktoro de vegetara sa-
natorio en Kasow Kolonyjo, apud
la rtimana linio.

Dum la vintro Drino Betcher a-
ranĝis en Warlovio, kursojn de
vegetara kuirado, laŭ Mazdaznan.

Dum la jaro 1930, aperis kelkaj
kajeroj de la vegetara revuo, maz-

daznana, Mysl Tuvöreza ( Krea
Penso ), Pro la malbona financa
stato ĝi Cesis pluan aperon.

La adreso de la Varsovia Vege-
tara Societo estas: Warszava, Al-
eje jerozolinskie L.25. La societo
partoprenis la nutradekspozicion
okazinta je la 30.IX.1933.

Malrapide, sed tamen nia san-
kta ideo vegetara konstante kresk-
as, 4i kreskas por la boro de nia
pola nacio kaj dc la tuta homaro.

St.Bogdanovicz
Ru a n ujo

La rionana vegetarana revuo„Ve-
getarismul" (Sin Dr.Istrate 10, Bu-
ktir(ŝto,V, ) tre efike laboras por
Ia disvastigo de vegetarismo kaj
parenccelaj ideoj; • lastaternpe en
ties eldonejo aperis la biblioteko
„Vegetaristmil" kies unuaj numeroj
estis: la majstra verketo de E. O
Darnsitz „Kio estas la vegctarismo?"
kaj „Hurnanitarismo kaj EŭgeWsruo"
bonega vulgariga verko de la ras-
higienaj aplikoj, verkita de la mon-
dkonata, rutnana pacifisto, Eugen
Relgis.

La revuo bataladas kontraŭ mul-
taj malfacilaĵoj, sed finfine per per-
sistemo Ia sukceso estos nia.

En Arad (Transilvanio) antaŭ 1
jaro estis fondita vegetarana kolo-
nio. Nun ekzistas sur tiu kolonio
9 vegetaranaj familioj.

Svisujo
Dum 1935 okazos en Ziirich la

1X-a Internacia Vegetarana Kongre-
so. Ni profitas la okazon por de-
mandi la Internacian Vegetaran U-
nion, kion ĝi faris por sukcesigi
tiun kongreson ? Kvankam restis
malpli ol unu jaro ĝis tiam,

plej negravan informon sendis.
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Respondoj, informetoj, petoj kaj deziroj

• La malfrua apero de tiu-ĉi
numero estas nur pro koliz-
nepago de plej multaj samide-
anoj. Regula aperado depend-
as nur de via regula kotizpago
• Represo kaj traduko el „Vege-

tarano" estas permesata kaj eĉ de-
zirata kondiCe ke la „Vegetarano"
estu citata kiel fonto.

• La venonta numero aperos
komence de la monato Oktobro.

• Estas neeble al la redakt-
anto, doni individuan respondo al
eiu p.k. aŭ letero ricevita.

• Nia nova sekretario por Bri-
tujo nun estas S- ro J.Valpy Moff-
at (vidu Britujo). La koti7ojo de
nun, do, estu sendataj en Britujon
al la nova sekretario.

Ni multe dankas al S-ino M.
Blais por la longtempa scio etari-
eco. Ni multe bedailras ?I;an

• Al S-ino C.J.Roskes-Dirksen,
nia sekretario° por Nederland°,
kiu de longe estas malsana, ni de-
ziras plej rapidan resanidon.

• Niajn polajn samicleanojn ni
sciigas, ke landa sekretario por ilia
lando ne plu estas s-ro C. Kuŝnir,
sed samideano St. Bogdanovicz el
Wisl►.

Alo, alo, Radio-amatoraj-sa-
mideanoj!

El 'benos Aires en, sabate ves-
pere, samideatioj P. Bosso kaj M.
Bravo ambari Itavante elsendradio
aparatojn, la unua LUSA°, sur
15n nt iongecondo ( radiotelegrafa )

kaj la dua LU7CK sur 40 m ( ra-
diotelefona ), deziras interkomuni-
kadon kun samideanoj el la plej
malproksimaj landoj.

Kvitancoj
( Daŭrigo de la kvitancoj en „V"

XVII-a j. Nr. 1. 14 pa@. )

Ni konfirmas la ricevon de la
jenaj abonoj :

O Bonte, F. Helfers, 	 U.
Atirens, po 2,50Rm, ; N. D. Jad-
ĝiev, J. Kovaeev, St. V. Kacarski,
Mar. Petkov, J. Todurov, P. Mit-
kov, P. Ĉernev, T. G. ValCev, Dro
L. Karaivanov, ĉiu po 50 Levoj —
Ge-soj lsbrticker, f. 2, Ge-soj
Roskes, f. 4, A. van Borrendam,
B. Kool, J. de Haas, Fino P. J.
Boeken, po 2. f., D. E. Lissaaer,
1.50 f , Pastro H. de Jongc, W.
Ruitenberg, W. K. Gvedneer, S-ino
P. R. Zeeven Alken, Fino A. W.
T. L. Aalders, Jan Koorg, A. de
\Hes, Sino A. C. Schermerhorn-
Ltilofs, po f. 2, Hotelo-Restoracio
Potnona, f. 5. — Internacia Hejmo
Esp-ista, Grupo Esp-ista de Na-
turistoj (G E.N.). J. Neukinan,
po 20 fr. fr. — Jan Rambousck.
A. Froltsek, ĉiu po 22 K.
A.Hildner. 3, W.Schernikatt 2.50,
A.Sack 2.59 Rro.—A Barrot, P.Bo-
sso, A.Corrnl, G.Garcia po 3 kaj
N.Bodernea 5 Arg.pes-- A.Midll-
emast, B Price, F-ino M.Butler, po
3 kaj Dr.S.Pugnire, Fino J Beetsba
po 4 Ali.— J.Dorn, 1 kaj M.Baerati,
1 12 Dol.—K.Bruklis, Alŝvanga 140 L.

Al ĉiuj pagintoj koran dankon.
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ESPERANTA) ELDONAĴOJ
Jimmi Higgins de Upton Sin-

clair traduko de K. Froding 372 p.,
formai° 13 sur 19 cm, prezo 22.50
fr.fr., eld. de SAT, Parizo, 67, av.
Gambetta

Jen, gratulinda eldonejo, kiu en
tiaj tempoj kuraflas eldoni tian li-
bron. La tradukon faris samideano
Froding. La tradukinto kaj Ia el-
donejo meritas la tutan dankon de
la esperantistoi.

Skizo pri filozofio de Ia ho-
ma digno de Paul Gilles, trad. de
E. Lanti. 148 p. 13x19 crn prezo
12 fr.fr. eld.SAT, Parizo

Jen libro kiu ne devus manki el
la biblioteko de vera esperantano.

Petro, kursa lernolibro, 6-a el-
dono, 116 p. 12x17 en]. prezo 6 fr.

Per tiom multaj eldonoi de tia
bona lernolibro, SAT multe utilas
al disvastigo de esperanto inter la
laboristoj.

La kirkizoj, de P.A.Smirnov el-
rusigita de Bazilo Averin, 20 p.
11 x17 cm. prezo 0,30 sv.fr .

Tre interesa etnologia studo pri
la vivo kaj la moroj de ei-mala-
peronta popoleto.

Lingva kvaron horo. Lingvaj
problemoj traktitaj kaj klarigitaj de
P.NUn. (En sveda lingvo.)

Per kio ni amuzu nin 7 So-
cieto-kaj dancludoj. De .1. Rosen-
herq kaj E. Malmgren.

Citi volumo kostas 1 sv.kr . Ili
estas riceveblaj Ce Eld. Soc. Esper-
anto. PoŠifako 698, Stockliolmo 1

Koprivnica gvidlibro tra la ur-
bo de la VII-a jugoslava Kongreso.

Pro manko de loko la revuojn
ricevitajn, ni anoncos apenal en la
venonta numero.

Vegetaraj kaj parenccelaj eldonaĵoj

How Is Your Stomach ? eld.
de „Rational Living" Box 4, Sta-
cion M, New-York, Usono.

Shall We Eat Flesh ? 244 p.
prezo 50 cendoj. La sama eiclonejo.

La influo de la vegetarismo
al la morala kaj socia progres-
ado. Nro 1 de la biblioteko „Ve-
getarano" 32 p. prezo 2 fr.fr .

Revolutie in alimentatie tie
Emil Kompilaĵo, en nuna-
na lingvo, pri la fruktinancIado.

Ce este vegetarismul ? ( Kio
estas la vegetarismo?) de E.0.111-

rumanigila de P.Potop, 64 p.
prezo 10 lei. Ni o 1 de la Bibliot.
„Vegetarisintil" ( BuktircAto.V., Str.
Dr. Istrate lo )

flumanitarismo kaj Eilgen-
ismo de Faigen Rell'jis kun antaŭ-
parolo kaj klarigo de 1.1oneskti-Ka-
patzana. Nro 2-3 de la sama Bi-
blioteko, 64 p. prezo 10 lei

Bonega broltiro por klarigi al l a
amasoj la eligenismon.
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nur estas trazo, se ni parolas pri
bestaino kaj nur atendas manĝi i-
liajn kadavrojn. Nur tiam ni povos
flui nian vivon, nur tiam ni povos
vivi sen la konstanta zorgo, ĉu ni
morgart ankoraii kapablos havigi al
ni ion por manĝi, nur tiam la efi-
ko, la rnoraleco kaj la moroj de
Ia homoj povas atingi tiun altan
ŝtupon, pri kiu ni ofte jam sonlis:
tiam venos la tempo„ kiam nia na-
jbaro ne plu estos nia kontrailo
irir proiitobjekto, sed nia kamarado

dum la laboro kaj dum la komuna
plezuro dc la vivo.

Nia hodiaria civilizacio estis er-
ara vojo. lam ni konnine regos
per Ia lekniko la naturajn [ortojn
por plifaciligi al ni nian laboron,
kaj samtempe ni retrovos la vojon
al la naturo, ni ariskultados diajn
1000 kaj vivos lair tiaj naturaj le-
d►j en vigla ĝojo, en beleco kaj
fortec' pure, nature, la mondon re-
gante en solioarec',

Pioniroj de la vegetarisrno
(Laŭ Hrislo Dosev )

Ekzistas ja ascii° I« la longdar►r-
een de certa ideo estas senduba
simptonto de la vereco de tiu ideo,
,̀-;e tiu penso estas prava, oni plen-
baze povas ?lin apliki, nome, rilate
la sangan nutradon —rilate la vege-
iitriS111011.

Ell Ia daŭro de longaj jarcentoj
kaj jarmiloj la ideo ke viadmanĝadcr
estas laso dc la naturo leĝo , kaj la
muldo kaj lorturo al la bestoj estas
rompo de la enmetita en ni supera
leĝo pri amo kaj kompato — tra
Ia luta historio de l' homaro tiu
ideo ne ĉesis esti esprimata antari

') Ilristo Dosev estas unu el la unu-
nj pioniroj de la vepetarismo en BuI-
garujo. Arda disiliplo de Leono Tol-
stoi. li dedIclis sian tufnn mallongan
vivon al Ia disvastiqo de la karaj ide-
oj pri paca. frata kaj libera vivo sur
la tero. Talenta verkisto. li lasis, inter
alio, belan verketon, !Honta „Efiko de
In nutraj() ab la pioniroj de la venet-
arismo",a1 kio mi entute Auldas Ia ko-
menentan serion da skizoj pri Ia pio-
►itroj de la vepetarismo. Ilristo Dosev
mortis en Kusujo, Je la 12. X11. 1919
ntjante nur 32 jaroj. T. K. P.

la homoj kaj trovadi fortan esprimon
en Ia verko) kaj instruoj de la plej
grandaj reprezentantoj Verma
gesto. Kaj vere tiuj gloraj reprezent-
antoj de la homaro tranSportadis dc
generacio al generacio, de epoko al
epoko la superan ideon pli humana,
aino rilate al Ĉiu estaĵo—al homoj
kai bestoj.

En oriento — inter la hindoj
la Ĉinoj, ĝis certa grado ankarr inter
Ia japanoj — tiu ideo, jam de multaj
jarcentoj, trovis tutpopolan disvast-
islon kaj aplikon, Nur apenari nun
— de kelkaj jardekoj — la sama ideo
komencis disvastiOi inter la elirop-
anoi.

Kaj kiam certa ideo eki:gas mov-
ado, nepre komencas kreski la in-
tereso al ?lia historio' al ĝiaj pio-
niroj. sur kies ŝultroj ĝj estas trans-
portita tra la mallurno kaj la nia,-
helpoj de la pasinto. Konsiderante
viglan tiun intereson inter la legantoj
de „Vegetarano", ni donos en kel-
kaj sinsekvaj numeroj, skizojn pri la
plej famaj pioniroj de la vegetar-
isino tra la historio de la homaro.



Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono :

Argentin° (3 Pes. pa.) Sro Pascual Bosso, Strato Fred. Lacroze
2589 Buenos Aires.

BelgujO (3 B. fr.) S-no Yvonne Calijn, Schoolsstraat 21, Nieuw-
poorl.

Bulgarujo (50 levoj) S-ro Petr. Milkov, Bulevard Evlogi Geor-
giev 40, Sofio.

eeloslovakio (23 kl.) S-ro Emil Mai, Millilfelclgasse 11, Gab-
lonz a. N.

Danujo (3 dkr.) F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6 II, Ko-
penhago-K.

Estonujo (E. kr. 3) F-no Helmi Dresen, postkast 6. Tril►no.
Francujo (15 fr. fr.) F•no C&ile Royer, 105 Rue de Faubourg

St. Denis, Parizo X, poAtkonto Parizo 257-77.
Germanujo (2.50 Rm.) S-ro Oscar Biinemann, Hamburgo 37, Ise-

strasse 79, 11, poAlkonto „Hmb. 318.83".
Grandbritujo (3 :4' ) S-ro J. Valpy Moffat, 42 Parkthorne Road,

Claphom Park, London S. W. 12.
11Inujo (3 sv. fr.) Chiam Ching Chiu. Jannan-fu.
Hungarujo (4 Pengis) S ro Bihari Mor. Lejlt5 ut. 3, Budapesto
Latvujo (4 latoj) S-ro Julio Bejzots, Aspazia Bulv. 9, 3, Rigo
Litovujo (8 lid.) S-ro Vladas Butkus. 111, Gimnazi ja, Maironio 12,

Kauno.
Nederlando (1.60 fl.) S-no Catharina J. Roskes-Dirksen. Anemo-

onstraat 96, Hago poAtkonto 52008.
Palestino (1 Dol.) N. B. Havkin, Jerusalemo, Givat Saul.
Polujo (5 zl.) S-ro S. Bogdanowicz, Wisla skr. p., Slaskciesz.
Rumanujo (90 lei) S.ro Ion lonesku-Kapotzann.Sir. Dr. Istrate 10

Bukaresto V.
Sovjetunio (1.50 r.) U. LI. Zajcev, Stancia Aralskoje mode. Sr.

Az. j. d. Staraja Amerika 25, kom. 3.
Svedujo (3 sv. kr.) Sven Edenby, Gefle 2.
SvIsujo (3 sv. fr.) S-ro Paul Enz, „Siga - Bassersdorf-Ziirich,
Usono (1 DoI.) S-ro Karl Frocling, 124 King Street, Madison, Wis•

El la landoj necititaj oni sendu rekte al Ia redaktano la egalva-
loron de 3 svisaj frankoj. La intermaciaj respondkuponoj estas
akceplotaj kaj estu uzatnj prefere ol nacia mono.
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The Food Reformer's. Yefir
Book, 1934-35. Treege praktika
libro por ĉiu voiaflanta vegetarano.
128 p., prezo 11; 6d, elitonita dz..b
London Vegetarian Societey, 3
John St. Adelphi, W.0 1

Los diez posfulados del N.
turismo Eutrofologico de Prof.
I. Castro, ïorrente-Valencia

Pension„Cap Helios" Zoogli
bei Rapallo, tial*. Bela kvarpa:0
alogilo.

Mejdunaroden Rabselhor, nl.
Beltcher 20, Sofio, Bulgarujo.

Naturbeilzeitung, Wien, V11, L -

dengasse 38, Austrujo.

Svoboda, semajna gazeto por
paco kaj justece. Redaktas S. Del-
kinov, Str. 6 scptcrnvri 3, Sofio,
Bulgarujo.

Vegetarische Presse, • Dresden,
A. 39, Meissner Landstr. 94, Ger-
runnujo.

Amor est Justitia, Nicolaistraat 79
Den Haag, Nederland°

Cornmouweal, 43 Chancery Lonc:,
.London W.C.2 Anglujo

Natura, hispanlingva monata rc-
vueto, eldonanto R. Bravo, Str.Luis
Moyu 74, Meksik-urbo.

Naturlaegen, organo de norvegaj
vegetaranoj, red. H.J. ROgler, 11v-
alstad apud Oslo.

Priroden Lehar Redaktoro D-ro
K, Yordanòv, Varna, ul. Dcba 10,
Bulgat ujo.

Pro Vida, Red. A.L.Lopez, Zen-
ea 57, Habana, Kubo.

The Starry Cross, 3243 Crastn-
ut 81, Philadelphia, Pa. Usono

The Vegelarian News, 8, John
St. Adelphi, London W.C.3

Vazraĵdane, Red. St. Andrejĉin,
ul. 6 Septemvri 3, Sofio, Bulgarujo

Vegetarisrnul, Red. Ion lonesku-
Kapatzana, Sir. Dr. lstrafe Nr. 10,
BukureŠto.V., Rumanujo.

nrromuein~o~
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„FRATECO"
fleroldo de la nova tempo
kaj de la novaj kompre-
nojn, 'noir-arda al la ho-
moj tute novajn metodojn
por la solvo de la mal-
facilaj mondprohlemoi.

/111
Abonholizo 1 sv, fr, 4

Adreso; ATANAS NIKOLOV
SevIlevo, Bulgarujo 	 —

Mi 10151 IRI 	 /La Itall Will MI ani

LEGU „V E GETARANO O -n LEGU

Dumonala organo por Vegetarismo kaj parenccelaj ideoj.
Komplete reorganizita.

16 pailoj formai() 25!16 en?. — Jarabono kun ungo al I. V. L. E. 3 sv. fr.
Specimeno senpage.

Acireso: I, lonesku-Kepatznna, BukurefitoV., Str. Dr. Istrate 10.
.Rurnanujo
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